
GBA-I - instalační návod a návod k obsluze 

Blahopřejeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku od firmy Thitronik. Vlastníte zařízení, které je 

technicky aktuální a je testováno dle evropské automotive směrnice a bylo schváleno.  

GBA-I Vás spolehlivě upozorní v případě útoku anestetickými plyny (K.O. plyny) nebo únikem 

plynu ze systému propan/butan. Je vybaven funkcí automatického dynamického přizpůsobení 

podle teploty a automatické funkce self test. To zaručuje správnou funkci vždy a za různých 

klimatických podmínek. 

Důležité informace před instalací: 

GBA-I musí být instalován níže, než jsou postele, protože propan/butan a K.O. plyny jsou těžší 

než vzduch.  

Vyhněte se umístění GBA-I v blízkosti výdechu topení a olověných baterií.  

Ve vlhkých podmínkách GBA-I nelze použít (například v koupelnách). 

Minimální vzdálenosti:  

Od výdechu topení 1,5m  

Od olověných akumulátorů 1,0 m  

Montáž:  

- Uchyťte GBA-I pomocí šablony (obrázek 2 v originálním návodu) přiloženými šrouby. Hlavičky 

šroubů musí koukat ven 7mm (obrázek 1 v originálním návodu).  

- Zacvakněte konektor napájení tak, abyste slyšeli zvuk „klik“. 

-Kabel veďte skrz stěnu nebo vylomte k tomu určenou část pro vedení kabelu pod senzor  

Připojení:  

Připojte připojovací kabel následujícím způsobem:  

Zdroj napětí 12V nebo 24V:  

Hnědá: + 12V / 24V  

Bílá: GND (zem)  

Zelená: nepoužívá se 

Pro 230 V AC provoz - namísto připojovacího kabelu připojte volitelný 230 V napájecí zdroj (Art. 

No:. THG-2-00015). 

Provoz:  

- Zapněte GBA-I tlačítkem dole (A).  

- LED Indikátor (B) se v krátkém čase změní ze žluté na zelenou.  

(Při prvním uvedení do provozu to může trvat až 20 minut)  

- GBA-I je připraven po asi 4 min předehřívací fázi. LED Indikátor bliká zeleně.  

Technické údaje:  

Napájení: 12 / 24VDC  

Spotřeba: cca 70 mA  

Hmotnost: cca 60 g  

Detekce: od 50 ppm anestetických plynů (K.O. plyny), propan/butan  

Obsah balení:  

GBA-I, připojovací kabel, nálepka alarm, manuál, montážní materiál.  

Záruka: 24 měsíců od data zakoupení 

Dovozce: ACR Audio s.r.o., Gočárova tř. 504/54, 500 02 Hradec Králové, info@acr-audio.cz 


